Föräldramöte 30/9-2016 för P07/08
Närvarande: Förälder/föräldrar till Anthony, Wilmer, Ludvig, Melker, Emanuel, Alexander,
Alvin, Isaac, Gabriel, David, Frank, Nelis

●

Träning, ledare, upplägg: Henrik, Jennifer och Ida håller i träningen på tisdagar och
fredagar 17-18. Linda har hand om administriva uppgifter.

●

Sammandrag/cuper: svara snabbt på kallelse, ta med (vita) shorts! Blåa matchtröjor
finns.

●

Cup i Lödde 8/10: David, Nelis, Hugo, Isaac, Wilmer, Emanuel och Gabriel kan.
Eventuellt någon till. Info-mail skickas ut till alla föräldrar + kallelse.

●

Kommande sammandrag i höst: (finns även på hemsidan!) 23/10 Norreport (Ystad),
13/11 hemma, 27/11 Veberöd, 10/12 Staffanstorp. Två lag är anmälda till alla
sammandrag så vi behöver ha med oss minst 10 spelare (helst fler). Har vi svårt att
få ihop folk frågar vi P09 eller F07 eller 08. Hör av er om ni redan nu vet att ert barn
inte kan vid något av tillfällena! (Noterat att Gabriel inte kan den 13/11).

●

Kiosken v. 45. Alla verkar ha koll. Något byte har gjorts - Linda ändrar i schemat så
att det stämmer. Frågetecken gällande ett pass (Max/Kaspers).

●

Newbody 17/10 sista dag att lägga in beställningar på newbody.se. Hör av er till
Göran om ni undrar över något. Bra pengar till laget: 25kr/sålt paket (+17kr/paket till
klubben).

●

Lagkassa: ca 2000kr i dagsläget. En uppdelning gjordes när vi delade laget (förra
året hette vi ju PF07/08).

●

Uppdelning: kioskansvarig, körschema, (funktionärer). Lagledare/tränare?

-

Beslut fattat att tränare/lagledare i fortsättningen inte behöver ta kioskpass. Sara
(Isaacs mamma) tar över som kioskansvarig för P07/08 och kommer att vara den
som lägger vårens schema.

-

Inte aktuellt med körschema ännu eftersom de flesta föräldrar ändå följer med till
sammandragen. Det går bra att skriva i kommentarsfältet när man svarar på
kallelsen om barnet vill spela men man som förälder inte kan följa med så hjälps vi åt
att lösa det.

-

P07/08 behöver inte ställa upp med funktionärer i år men däremot från och med
nästa år. Några som redan nu kan tänka sig att ta det uppdraget: Eva (Gabriels

mamma), Jessica/Hans (Alvins föräldrar), Kees (Nelis pappa). Tar upp det igen nästa
föräldramöte.
●

Gemensam cup i Hallby: 5-7/1 i Jönköping. Finns intresse? Måste anmäla oss senast
15/10 om vi vill dit. Beslut fattat att det blir svårt att få ihop det denna gång + att
killarna kanske är i minsta laget. Vi hoppar över det denna gång men försöker
eventuellt hitta en cup lite närmare som vi kan åka på.

●

Aranäscupen i Kungsbacka i maj? Vi avvaktar med även detta. Letar efter cup
närmre + förhoppningsvis beachhandbollen i Åhus till sommaren.

●

Aktiviteter utanför planen: Laget får bidrag på 4500kr för att genomföra minst fem
aktiviteter som stärker sammanhållningen och gemenskapen i laget och/eller
klubben. Planerade aktiviteter:

-

åka till Jump (trampolinpark i Malmö) någongång i höst.
Pizzakväll + disco tillsammans med F08 en fredag efter träning någongång i höst.
Samarbetsövningar
Gå till badet tillsammans
Någon form av utomhusaktivitet + grilla korv till våren.
Gå på någon seniormatch tillsammans.

●

Vi har kommit överens om att kallelser ska skickas inför både träningar och
cuper/sammandrag för att det ska vara lättare att t ex hålla koll på närvaron. Förslag
på att kallelser ska skickas varje måndag (en kallelse för varje aktivitet som kommer
den veckan). De kommer skickas ut varje söndag istället. Svara på kallelserna så fort
ni vet!

/Linda Huszár

